
FAU - Fernanda Nissen skole 
 

Referat      

 

Dato: 

18.10.22 

 

Tidspunkt for møtet: 

Kl. 17:30-19:30 

 

Referent:  

Jim Thorsen 

 

Møteleder: 

Frid Fjose Berg 

 

Neste møte: 

22.11.22 

Til stede fra ledelsen: Lise (assisterende rektor) 

Til stede fra FAU:  

Marina Durovic-Andic (1A), Benedicte Aas (1D), Emilia Andersson-Bakken (2A), Nebil 

Zaman (2B), , Linda Michelle Bailey (2C),  Kathrine Sætre-Sveum (2D), Håvard Nyseth 

(3A),  Carla Elena Pedraza Morales (3B), Kristin Lingaas (3C), Sandra Holstad (3D), 

Camilla Holst Salvesen (3D), Frid Fjose Berg (4A), Ine Eriksen (4C), Øystein 

Marianssønn Hernæs (4D), Tore Buli (5A), Marianne Lange Krogh (5B), Frøy Nore 

Mossige (5C), Anna Birgitta Ledang (6A), Tonje Tangen (6A), Margrethe Bjørg Løseth 

(7A), Ida Cathrine Moen Jønsson (7B), Jim Thorsen (7C) 

 

Ikke til stede: Ingunn (rektor), Bjørnar (AKS-leder), Geir Amdal (1B), Silje Hestevik 

(1C), Marit Molven Reime (2B), Max Knutsen (2D), Linn Kleven (3B), Helga Sjølli 

Grimstad (4B), Jorunn Listaul Pedersen (5B), Steffen Skaar (vara) (5C), Maria Grimstad 

(6C), Monica Tjernsmo (6B) 
 

 Ansvar Evt. 

frist 

 

Velkommen 

• Frid ønsket alle velkommen 

Informasjon fra ledelsen (ved Lise) 

• Det vil bli arrangert skoleløp og informasjon er 

sendt ut 

• Det vil bli gjennomført markering av FN-dagen 

24. oktober som vil være felles for hele skolen i 

gymsalen. 

• Ledelsen og 5. trinn jobber med å analysere 

resultater fra Nasjonale prøver 

• Lærerne forbereder lesekurs som gjennomføres 

for alle trinn. Varighet er tre uker. Deretter skal 

alle trinn ha bokuke. 

• Det gjennomføres kartleggingsprøver for 3. trinn  

• AKS vil organisere Halloween-feiring og elever 

kan gå i kostyme hele dagen.  

• Ledelsen har fått en henvendelse fra Stiftelsen 

Kulturkompetanse i forebyggende arbeid. De har 

fått midler fra BUFDIR (Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet). Prosjektet ønsker å 

gjennomføre samarbeid med foreldre med et 

fokus på rollen som foreldre har i samspill med 

andre. Prosjektet ønsker å møte FAU ved FNS. 

FAU vurderer henvendelsen. 

 

  



Informasjon fra AKS (ved AKS-leder) 

• Bjørnar meldte frafall og det ble ingen 

orienteringer fra AKS 

Refleksdag 

• FAU har bestilt og fått levert 750 reflekser 

• FAU-representanter stiller opp for å dele ut 

reflekser. Representanter vil stille opp i 

periodene mellom kl. 07:30-08:00 og fra 08:00-

08:30. 

Eventuelt 

• FAU har fått en bekymringsmelding vedrørende 

bruk av skolens areal etter skoletid. Skolens 

område kan benyttes utenfor skolens åpningstid. 

Området skal ikke benyttes etter kl. 23:00, og 

beboere/foreldre kan ringe politiet på 

telefonnummer 02800. Politiet kan bortvise 

personer.  

• Lise orienterte om at det ikke er laget felles 

retningslinjer for bruk av pennal ved FNS. I 

utgangspunktet bør alle elevene kunne ha 

pennal. Hvilken ordning man har for bruk av 

pennal, tilpasser lærerne til elevenes 

undervisning, ønsker og behov. Det utstyret 

elevene trenger vil alltid være tilgjengelig i 

læringsrommet. 

• Foreldre i flere klasser har uttrykt bekymring 

vedrørende støy i læringsrom. Ledelsen er klar 

over at det er noe støy i enkelte klasser og at 

dette kan påvirke lærings- og arbeidsmiljø. FAU 

og ledelsen viser til at det er svært viktig at 

foreldre støtter lærere i arbeidet. 

Problemstillingen tas opp i FAU sin 

arbeidsgruppe om skole- og læringsmiljø. 

• Det har vært noen uheldige hendelser på ett trinn 

som involverer bruk av sosiale medier/kanaler. 

Problemstillingen tas opp i arbeidsgruppen 

skole- og læringsmiljø og eventuelle forslag til 

tiltak vil vurderes. 

 

Arbeid i arbeidsgrupper 

• Alle FAU-representantene jobbet i sine 

respektive arbeidsgrupper. 
 

   
 


